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ARABIC EDITION BEVERAGE INDUSTRY

بدأت قصة شركة بونداني "Bondani" في عام 1994 عندما قرر برونو بونداني Bruno Bondani مواصلة كل ما تم صنعه في األعوام السابقة، بدايًة مع 
."Bondani Srl" مما نتج عنه إقامة شركة بونداني ش.م.م ،"Parmasei" ثم مع بارماساي "Pnelmec" بنيلميك

يحمل عام 2019 مكافأة لخمس وعشرين عاًما من العمل المستمر الذين دفعوا الشركة لكي تكون واحدة من بين الشركات المرجعية في القطاع. كافة المعارف 
والخبرات المجمعة على مر السنين مع الحدس القوي في ريادة األعمال والثقة التي دائًما ما وضعها فينا العمالء، سمحت بالنمو التدريجي لكن الدائم فيما يتعلق 

بالمجموعة المقدمة من المنتجات المباعة أو العاملين بالشركة.
تواجد الجيل الثاني المتمثل في اإلبن أليسيو في الشركة، قد منح دفعة قوية لمشروعات جديدة متعلقة بماكينات أكثر سرعة مع إيالء المزيد من االهتمام إلى 
كفاءة الطاقة والتأثير البيئي: يتمحور هذا التطور سواء حول التجديدات التكنولوجية أو إضفاء تعديالت على الدراسات والمشروعات السابقة أيًضا، وتحسينهم 

حيثما أمكن ذلك.
اليوم تُعد الشركة مؤسسة تتطور داخلها كافة المراحل التي تؤدي إلى تصنيع ماكينة أو منظومة من الماكينات: بدًءا من التصميم وصواًل إلى التركيب النهائي، 

مع ضمان تقديم خدمات االستشارات والدعم بعد البيع بدقة واحترافية دائمة.
 wrap" ماكينة التعبئة المتواصلة الجديدة "Cibus Tec 2019" تحتفل شركة بونداني هذا العام بعيدها السنوي الخامس والعشرين وسوف تعرض في معرض

around in continuo WA30" القادرة على تحقيق مختلف حلول التعبئة.
 حيث أن الماكينة ُمصممة حتى تتمكن من العمل على مختلف المنتجات، بدًء من القرميد وصواًل إلى الزجاجات والزجاجات الصغيرة.

يشغل الهيكل المصنوع بالكامل من الفوالذ غير القابل للصدأ والخامات غير القابلة للصدأ مساحة منخفضة وهو مزود بمدخل منحنى متعدد االتجاهات مع 
حاجز مقسم، مع هذه اإلعدادات يصبح عمل المشغل أيسر مما يوفر إمكانية وصول جيدة إلى الماكينة سواء أثناء التشغيل أو أثناء الصيانة العادية واالستثنائية.

ماكينة التعبئة "wrap around WA" مزودة بلوحة ذات شاشة تعمل باللمس من أجل التحكم البسيط والفوري في كافة القيم المحددة.
المواصفات الرئيسية التي تميز الماكينة هي سرعة تغيير اإلعدادات وزيادة كفاءة الطاقة وخفض الضوضاء؛ في الواقع الماكينة مزودة بمحركات مباشرة 

حيث ينشأ التزامن الميكانيكي عند ربط المحركات )وحدة االنطالق ذات تروس خفض الحركة( بعاكس متعدد المحور )جهاز تحكم إلكتروني(.
المجموعات ذاتية الحركة في المحور الكهربائي هي ما يلي:

• مجموعة تقديم الحزم، من خالل قضبان متحركة
• سلسلة التغذية من األسفل إلى األعلى

• السلسلة الرئيسية لتشكيل وتقديم الكرتون، من أجل إجراء اإلغالق الكامل
•  سلسلة علوية من أجل إغالق الجزء العلوي من الكرتون
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Bondani’s history began in 1994 when Mr. Bruno 
Bondani wanting to give continuity to his expertise, 
firstly gained in PNELMEC and afterward in PARMASEI, 
established his company, Bondani Srl.
2019 is rewarding the company’s 25 years of hard 
work, which have led Bondani Srl to be one of the 
benchmarks of the sector. Knowledge and expertise 
gained over the years, combining with strong 
entrepreneurial intuition and customers’ loyalty, have 
enabled this company to gradually but constantly 
develop its product range and turnover.
The second generation, represented by Bruno’s son 
Alessio, has strongly boosted the business activity 
through the designs of new faster machines, and 
with greater attention to energy efficiency and 
environmental sustainability: Such evolution is 
also about technological advances, changes and 
improvements to previous studies and projects.
Today, Bondani is a business reality that develops in 
house all the stages to produce a machine or plant: 
from design to final installation, guaranteeing advice 
and after-sales assistance, timely and professionally.
This year, Bondani Srl celebrates its 25th anniversary 
and will exhibit at Cibus Tec 2019 a new continuous 
wrap around machine for different packing 
solutions. This machine is engineered to operate with 
different products, such as briks, bottles and phials.

Its entire structure is in stainless steel and 
materials and takes up very little space; it features 
a curvilinear multi-way entry with divider; this 
configuration eases operator’s activity giving good 
accessibility to the machine when it is running, and 
during ordinary and extraordinary maintenance.
The machine is provided with touch screen panel for 
simple and immediate control of all parametrized values.
The main features that characterize this machine are: 
fast change of format, increased energy efficiency, and 

reduced noise; the machine is provided with direct 
drives where mechanical synchronisms generated by 
connecting the drives (take-off unit with motor reducer) 
with a multi-axe inverter (electronic controller).
Self-motorized groups in electric axes are the following:
• pack feeding group, through motorized bars
• upwards die-cut product feeding catenary
• main catenary for carton forming and advancing, for 
complete closing operation
• upwards catenary to close the upper part of the carton.




